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 چکیده

کید از عوامل بیرونی و سخت أاین ت. های اندیشمندان بوده است کارآفرینی سازمانی همواره یکی از دغدغهثر بر مؤشناخت عوامل 
آفرینی سازمانی با این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کاربر این اساس، . های درونی و نرم تغییر یافته است سوی محرک به

همبستگی است که در آن  -، توصیفیتحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة اجرا. پردازد نقش میانجی انگیزش شغلی می
 31 ةشعب بانک پارسیان منطق کارکناننفر از  168جامعة آماری تحقیق شامل . کار گرفته شد بهها  آوری داده ابزار پرسشنامه برای جمع

روایی . عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به 238ای،  گیری تصادفی طبقه اساس جدول مورگان و روش نمونه است که بر تهرانر شه
ها با روش  نتایج تحلیل داده. ها نیز با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد ها بر اساس نظر خبرگان، و پایایی آن محتوایی پرسشنامه

اری نشان داد سرمایة اجتماعی بر انگیزش شغلی و کارآفرینی سازمانی و انگیزش شغلی بر کارآفرینی سازمانی سازی معادالت ساخت مدل
 ةواسط و تأثیر غیرمستقیم آن به 16/8همچنین نتایج نشان داد تأثیر مستقیم سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی برابر با . تأثیر دارد

توانند با تقویت روابط مبتنی بر اعتماد و انگیزش  با توجه به این نتایج، مدیران جامعة آماری می. است 20/8متغیر میانجی انگیزش برابر با 
 .کارکنان کارآفرینی سازمانی را ارتقا دهند
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 مقدمه

 مرورد  از سررمایه  دیگرری  نوع اقتصادی، و نسانیا فیزیکی، های سرمایه عالوه بر امروزی جوامع در

نحروة   و بر اساس ایر  نروع سررمایه، میرزا     . شود می نامیده اجتماعی سرمایة که گیرد می قرار بحث

اسر    شناسا  تبدیل شرده  جامعه بررسی مورد تری  موضوعات مهم اجتماعی به گرا  کنش تعامالت

(Putnam, 2000, p.112 .) 

 بره  بررای نیرل   راهری  و فیزیکری  و انسانی سرمایة وری بهره برای مناسبی بستر اجتماعی، سرمایة

 سررمایة  در سرازما ،  بتواننرد  کره  و کسانی مدیرا  .شود می قلمداد سازما  عملکرد بهبود و موفقی 

آبرادی،   احمردی و فری   ) کنند هموار می را خود سازمانی و شغلی کامیابی راه کنند، ایجاد اجتماعی

طور ذاتری در   ای از منابع و ذخایر ارزشمندی اس  که به یة اجتماعی مجموعهسرما(. 93، ص0931

طور عمده شامل صرداق ، حرت تهراهم، سرالم  نهرت،       به ها وجود دارد و وابط اجتماعی گروهر

سرمایة اجتمراعی از طریرا ایر     . سوزی، همبستگی، وفاداری و جز آ  اس  دردی، دوستی، دل هم

هزینه  در سطوح مختلف خرد، میانی و کال  جامعه، آسا ، سریع، کم گرا  را های کنش منابع، کنش

وسیله آنا  را در رسید  به اهردا  مترترا اجتمراعی و سرازمانی کمر        کند و بدی  و مطمئ  می

 (. 021، ص0933زاده و همکارا ،  محرم)کند  می

ید شده اسر ،  در تحقیقات گسترده، نقش سرمایة اجتماعی در بسیاری از متغیرها بررسی و تأی

اهمیر  کرارآفرینی در دنیرای معاصرر،     . های مورد مطالعه اسر   حوزة کارآفرینی یکی از ای  زمینه

از دو حروزة  حاضرر  ای  موضوع در تحقیرا  . کند میرا از ابعاد مختلف توجیه  ضرورت توجه به آ 

 . سرمایة اجتماعی و انگیزش شغلی بررسی خواهد شد

 بیان مسئله

 در موفرا  وکرار  کسرب  کارآفرینا  پیترگاما   و بوده وکار کسب در موفقی  و شتال نماد کارآفرینی

 و وری بهرره  رقابر ،  شرغل،  ایجراد  کارآیی، نوآوری، مدیری ، رهبری، نظر کارآفرینا  از .اند جامعه

 چرارچو   در کرارآفرینی  بره  توجه .دارند اقتصادی رشد در مهمی سهم جدید، های تتکیل شرک 

 کره  طروری  بره  کند، می هموار دربارة کارآفرینی اندازی وسیع چتم برای را هرا اجتماعی ساختارهای
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 پدیردة  اجتمراعی  جنبرة  یعنری  که کمتر مرورد توجره قررار گرفتره اسر ،      مبهمی نکات  به را توجه

 سرایر  بررای  ای پایره  که شده هایی بیا  نظریه باعث سرمایة اجتماعی اخیراً .کند می جلب کارآفرینی،

 دسر   از را خرود  اثربختری  هرا  سرایر سررمایه   اجتماعی، سرمایة غیا  در. اس  مدیریتی مطالعات

 (. Adler, 2002, p.18)شود  و اقتصادی دشوار می فرهنگی توسعة های راه پیمود  و دهد می

گیررد، همرواره ایر  پرسرش مطررح       در مطالعاتی که دربارة کارآفرینی و کارآفرینا  انجرام مری  

تروا  آ  را در سرازما  نهادینره کررد و      ازمانی چیس ؟ و چگونه میشود که الزمة کارآفرینی س می

کرد  محیط ناسازگار در اقتصراد   زمینة ظهور آ  را در سازما  فراهم کرد؟ کارآفرینا  معتقدند اداره

هرا،   زیررا اتصراالت بری  شربکه    . پذیر اسر   های ارتباطات فردی امکا  گذر، از طریا شبکه درحال

کننرده و   کند و عالوه بر ای ، به یرافت  مترتریا ، عرضره    عات را فراهم میدسترسی به منابع و اطال

مبانی نظری کارآفرینی، اهمی  سرمایة اجتماعی را در درا اینکره  . کند گذارا  نیز کم  می سرمایه

در سرط  فررد نیرز،    . کنرد  کنند، روش  می ها را مدیری  می ها را خلا و آ  ها، شبکه چگونه سازما 

تنهرایی   های شخصی کارآفری ، امکا  دسترسی به منبعی را که فرد بره  دهد، شبکه   میمطالعات نتا

انرد   در مطالعات اخیر، دانتمندا  به نتیجره رسریده  . کند ها نیس ، فراهم می یابی به آ  قادر به دس 

کند و کارآفرینرا  بررای موفقیر  بایرد      که سرمایة اجتماعی نقش بسیار مهمی در کارآفرینی ایها می

 (.6، ص0931پور،  الوانی و عبداهلل)الگوی خاصی از سرمایة اجتماعی را ترسیم کنند 

 کره  اسر   های افرادی انگیزه به توجه مستلزم کارآفرینی با وجود ای ، باید توجه کرد که توسعة

 براور  ایر   بر معرو  کارآفرینی، پردازا  نظریه از یکی ،0شی  اسکات .گیرند می کارآفرینی به تصمیم

 افرراد  کره  دهد می رخ ای  دلیل به کارآفرینی فرایند و اس  انسانی عامل متضم  کارآفرینی که  اس

 روی کرارکرد   نظرر  از شرا   هرای  دلیل تهراوت  به ها، انسا  ولی تالشند، در ها فرص  گیری پی برای

 سری، شنا روا  هرای  برر اسراس نظریره    . متهاوتنرد  یکدیگر با اراده خواس  و توانایی، در ها، فرص 

ترأثیر   اسرتقالل،  بره  تمایرل  و احساس کنترل مانند انسانی رفتار ابعاد از بسیاری بر انسانی های انگیزه

                                                           
1. Scott Shane 
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 از افرراد  انتقال بر ها انگیزه همة یا برخی بیا  شده اس  کارآفرینی های نظریه در همچنی . گذارند می

 (. 36، ص0932مکارا ، آراستی و ه)دیگر تأثیرگذارند  مرحلة به کارآفرینی فرایند مرحلة ی 

روی  گرذاری   محققا  عقیده دارند محیطی که به کارکنا  انگیزة رشد و توسعه بدهد، با سررمایه 

 بحث در پاتنام(. Brooks & Nafukho, 2006, p.117)شود  سرمایة اجتماعی در محیط کار محقا می

معتقرد   و کنرد  مری  اشراره  شا  گروهی تعلا و افراد شبکة به سرمایة اجتماعی، های مؤلهه تری  مهم از

انگیرزه و   و اجتمراع  در بهینره  مترارک   و ارتباط ایجاد موجب عناصر، سایر کنار در عنصر ای  اس 

 بررای  ای وسریله  شبکه، در اعضا متقابل ارتباط و اعتماد وی، نظر از .شود می ها آ  از زندگی رضای 

 (. 012، ص0930ارا ،مطلا و همک)اس   باالتر از زندگی ایجاد انگیزه و رضای 

هرا بررای    هرا، بانر    های خصوصی و افزایش رقاب  آ  عل  تأسیت بان  های اخیر به در سال

تر و متناسب با  تر، باکیهی  حهظ بقا و سودآوری و سهم بازار خود، مجبور به عرضة خدمات متنوع

خردمات و عملکررد    افزایش آگاهی متتریا  از کیهی . اند های متتریا  خود شده نیازها و خواسته

تغییر بان  عامرل را بررای    ةها، موجب عدم پذیرش هر نوع خدمتی از سوی آنا  شده و زمین بان 

عملکرردی  در راسرتای  در چنی  وضعیتی بهتری  راهبرد، انگیزش کارکنا  . ها فراهم کرده اس  آ 

آفرینی سرازمانی  عبرارتی دیگرر تحقرا کرار     بهتر و اتخاذ رویکرد بهبود کیهی  و تنوع خدمات و به

. گیرد افزاری انجام می افزاری و نرم طور عمده امروزه از طریا رویکردهای سخ  ای  مهم، به. اس 

واسطة ماهی  اجتماعی دانش و ضرورت خلا آ  در بستر تعامالت اجتماعی، توجره بره عامرل     به

ها قرار گرفتره    زما کنندة ای  تعامالت یعنی سرمایة اجتماعی در اولوی  توجه محققا  و سا تسهیل

آنکه  به عالوه. ترتیب سرمایة اجتماعی به تحقیقات کارآفرینی سازمانی وارد شده اس   بدی . اس 

  سرمایة اجتماعی از طریا ایجاد محریط و بسرتری مطلرو  و توسرعة تعرامالت و پویرایی گرروه،       

 . موجبات انگیزش کارکنا  را فراهم خواهد کرد

 ةاجتماعی در کارآفرینی سازمانی و نقش انگیرزش کارکنرا  در رابطر    با توجه به جایگاه سرمایة

انگیرزش   میرانجی بی  ای  دو، ای  پژوهش تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی را با نقش 

آیا سرمایة اجتماعی بر کرارآفرینی   ای  اس  کهپژوهش ای  پرسش اصلی . کند کارکنا  بررسی می

بری  سررمایة اجتمراعی و کرارآفرینی      ةر رابطدو اینکه آیا انگیزش کارکنا  گذارد  سازمانی تأثیر می
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هرای کنرونی رابطرة دو متغیرر سررمایة اجتمراعی و        در اکثرر پرژوهش  . دارد نقش میانجیسازمانی 

کارآفرینی سازمانی بررسی شده اس  و با وجود تأثیر سرمایة اجتماعی بر انگیزش کارکنرا ، کمترر   

سه متغیر و نقش میانجی انگیرزش کارکنرا  در رابطرة بری  ایر  دو متغیرر       پژوهتی به مطالعة ای  

 .پرداخته اس 

 تحقیق و پیشینة مبانی نظری

 سازمانی کارآفرینی

 بررای  اخیرر  هرای  سرال  در آ  مزایرای  و اهمیر   که اس  مهمی بسیار مهاهیم از سازمانی کارآفرینی

 و صرنعتی، کتراورزی   مختلرف  هرای  شزیرربخ  در تجاری زیادی های بنگاه و ها شرک  ها، سازما 

 کارآفرینی سازمانی امروزه، (.33، ص0931 رضائی و همکارا ،) اس  شده محسوس کامالً خدماتی

هرا داشرته    تعالی سازما  و توفیا در گیری چتم سهم، اس  کارآفرینی اصلی های شاخص از یکی که

 ارمغرا   بره  نسبی مزی  ایجاد و جدید های کرد  روش و توانسته اس  پویایی سازمانی را با مطرح

امور  در بتوانند اعضا تا کند می فراهم را محیطی سازما  یا شرک  ی  سازمانی، در کارآفرینی .بیاورد

ایجراد   طریرا  از نوآورانره  فراینردهای  یرا  خردمات  محصوالت، آ ، طی که کنند متارک  کارآفرینی

 و کل سرازما   که اس  آ  سازمانی فرینیکارآ در اصلی هد . رسند می ظهور به کارآفرینانه فرهنگ

 (.93، ص0932رضائی و درینی، )شوند  برخوردار کارآفرینی روحیة آ  از کارکنا 

ها  توا  آ  های متعددی دارد که می بعدی، ابعاد و مؤلهه منزلة مههومی چند کارآفرینی سازمانی به

 زمینره،  ایر   در. نظرر گرفر    پرذیری در  را شامل نوآوری، پیتگامی، نوسازی راهبردی و مخراطره 

 آغراز  و هرا  فرص  از گیری بهره منظور به منابع، استهاده از برای سازما  آمادگی شامل پذیری مخاطره

 و تغییرر  نیازمنرد  سرازما ،  راهبردی نوسازی .سرمایه اس  بازگت  و نتایج از اطالع بدو  ها، پروژه

 سرازما   سرازمانی  سیسرتم  در گسرترده  تتغییررا  و مجدد سازماندهی سازمانی، در مأموری  اصالح

 کرارگیری  بره  و وجرو  طریرا جسر    از آتری  نیازهرای  رفرع  برای رفتار و بینی پیش پیتگامی،. اس 

 در نهایر ،  باشرد،  دالل  داشرته  بازار یا محصول توسعة بر تواند می که شود می تعریف هایی فرص 

 اشاره وکار کسب جدید های مدل و ها فناوری فرایندها، محصوالت، خدمات، خلا و تولید به نوآوری
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 کره  اسر   هایی فعالی  مجموعه سازمانی، کارآفرینی (.Hough & Scheepers, 2008, p.102)کند  می

 شرامل  کرارآفرینی سرازمانی  . گیررد  کار مری  به نوآورانه نتایج کسبسازمانی را برای  حمای  و منابع

کارآفرینی سازمانی فراینردی  . شده اس  أسیتت قبالً که اس  در سازمانی کارآفرینانه رفتار پرورش

احمردی و  )شرود   حال فعالی  توسرعه داده مری   ایجاد فرهنگ کارآفرینی در سازما  در بااس  که 

 (. 66، ص0932 همکارا ،

هرای برزر ، اعمرال و رفترار کارآفرینانره       اند که در درو  سازما  کارآفرینا  سازمانی اشخاصی

، کارکنرانی کره درو    یعبرارت  بره . شروند  راتب سرازمانی یافر  مری   م دارند و در همة سطوح سلسله

های بزر ، پیچیده و تثبی  شده، روحیة کارآفرینی داشته باشند، کارآفرینا  سازمانی نامیده  سازما 

هر انسا  مدیر یا غیرمردیری در سرازما    . عنصر اصلی کارآفرینی سازمانی، نوآوری اس . شوند می

خالقی  با ساخت  و یافت  فکرهای جدید و نوآوری با کاربرد . دار اس از استعداد خالقی  برخور

ها، در  های متهاوتی مانند نوآوری در فرایندها و روش تواند در شکل نوآوری می. ها سروکار دارد آ 

 پرور،  الوانی و عبرداهلل )ها ظاهر شود  امور درو  سازما  داد  محصوالت یا خدمات و در نحوة انجام

 (.1، ص0931

( 0336)و همکرارانش   0انرد، کارلنرد   های کرارآفرینی بحرث کررده     محققا  بسیاری دربارة مؤلهه

هرا   ترری  آ   آوری کردند که مهم بررسی شده بود، جمع 0336هایی را که از بدو امر تا سال  ویژگی

، رینروآو  و خالقیر   اسرتقالل، ، تمرکرز ، بود  مصمم، انداز چتم داشت  ،نگربود  آیندهاند از  عبارت

نیرز  ( 2119) 2آنتونیر  و هیسرری   (. 0931زاده، ربیعری و صراد   ) ابهرام  تحمرل  و پرذیری  مخاطره

ایر   . اند که در تحقیا حاضر نیرز بررسری خواهرد شرد     هایی را برای کارآفرینی تعریف کرده مؤلهه

 (:91-93، ص0939تسلیمی و همکارا ، )ها به شرح زیر اس   مؤلهه

 هرم  در رایج را قالب و شده تعیی  ازپیش ارآفری  مرزهایک پویای ذه  :نوآوري و خالقيت -

 اندیتد می آ  چیزی به بینند، می دیگرا  که بیند می را چیزی هما  که وجودی با و شکند می

                                                           
1. Carland 

2. Antoncic and Hisrich 
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 بره عمرل   ذهر   از که خالقیر   وقتی و اس  خال  کارآفری  یعنی .اندیتند نمی دیگرا  که

 .صورت پذیرفته اس  نوآوری شود، می منتقل

 بمانرد،  موفا یپایان منتظر ضمان  آنکه جای به او. اس  خطرپذیر کارآفری  :پذیريرهمخاط -

  .رود می پیش به و کند حمله می متکالت به کند، می تکیه تالش خود و فکر به

 .ها یا ورود به بازارهای جدید یعنی پیتگامی در پیگیری فرص : پيشگامی -

کررد  برا    کتید  رقبا یا رقابر   چالش ر بهرقاب  تهاجمی تمایل سازما  د: رقابتتهاجمی -

  .رقبا تعریف شده اس 

 انگیزش کارکنان
هرای   های رفتار سازمانی اس  که نویسندگا  مدیری ، تعریف تری  موضوع انگیزش یکی از پیچیده

زما  در هدای ، قروت و   انگیزش را تأثیرهای هم( 0366) 0اتکینسو . اند مختلهی از آ  مطرح کرده

شرود، فررد بره     ای از نیروها اس  که موجرب مری   انگیزش عبارت از مجموعه. داند می تداوم کنش

کند، و برای تعقیرب   انگیزش به درجة آمادگی ی  ارگانیسم اشاره می. های خاصی رفتار کند روش

ای فراگیرر بررای هرر بخرش از فراینرد فرضری        انگیزش واژه. تعدادی از اهدا  طراحی شده اس 

شود که  ها سروکار دارد، و به رفتاری منجر می کرد  نیازها و سائا با احساس شناختی اس  که روا 

 (:39، ص0930زاده،  شهیع)ها سه وجه متترا دارند  ای  تعریف. هاس  هد  آ  ارضاکرد  آ 

 بختد؛ آنچه به رفتار شخص نیرو می. 0

 دهد؛ کند یا به آ  جه  خاص می آنچه چنی  رفتاری را هدای  می. 2

 شود؟ ه ای  رفتار نگهداری یا تقوی  میچگون. 9

2گُلم  نظر از که اس  مههومی انگیزه
 یا پول از فراتر دالیلی با داد  کار انجام برای شوری منزلة به 

 (2110)کرول  . اسر   تعریرف شرده   پترتکار  و انرژی همراه اهدا  تعقیب برای رغبتی و موقعی ،

                                                           
1. Atkinson 

2. Coleman 
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 به ها انسا  آ  طریا از که داند می عقالنی و یزیفرایندهای غر آ  توصیف برای اصطالحی را انگیزه

 هویر  . پردازنرد  مری  انسرانی  رفتار انگیخت  و اهدا  شخصی و نیازها درا ابتدایی، نیازهای تأمی 

 و شود می رفتار شد  فعال موجب که اس  درونی حال  یا وضعی  اس  انگیزه کرده تأکید (2110)

 گررا  هرد   رفترار  هردای   و نیروبختری  موجرب  کره  س ا ای یا خواسته میل و دهد می جه  آ  به

 . شود می

پرایی  و براالی    هرای رده  بی  حقو  جایگراه  ةهای انتهاعی سازما  برای کاهش فاصل در سازما 

. عنروا  مبنرای ایجراد انگیرزش تمرکرز بیترتری دارد       خود تح  فتار اس  و بر نظام ارشدی  به

گیرنرد، برر کسرب دانرش و      کرار مری   ترالش را بره  هایی که نظام انگیزشی عملکردمحرور و   سازما 

آموزنرد کره موجرب بهبرود      هایی را بره افرراد مری    کنند و تجربه سازمانی تکیه می های درو  آموزش

هرای اکتترافی در بیترتر مروارد      در حالی که نظام پاداش در واحد. شود عملکرد در شغل فعلی می

از (. 26، ص0939کوشرکی،  )کند  تویا میطور تلویحی، خطرپذیری یا خطرگریزی کارکنا  را ت به

تری  عوامل ایجاد انگیزش شغلی شامل تنوع مهارت، هویر  شرغل،    مهم 0دیدگاه هاکم  و اولدهام

ها، وجود ای  موارد زمینة انگیزش شرغلی   زعم آ  به. اهمی  شغل، استقالل، و بازخورد شغل اس 

ش بیتتر در مسیر اهدا  شرغلی و عرضرة   کارکنا  را فراهم کرده و بدی  ترتیب کارکنا  را به تال

 .خدماتی بهتر و خالقی  بیتتر ترغیب خواهد کرد

 سرمایة اجتماعی
آفرری  و بسرتری مناسرب بررای      شناسرانه دارد، اهرمری توفیرا    ای جامعه سرمایة اجتماعی که ریته

  قلمرداد  وری سرمایة انسانی و فیزیکی، و راهی برای نیل به موفقی  و بهبود عملکرد سرازما  بهره

 کنرونی با وجود اهمی  موضوع، یکی از متکالت (. 93، ص0931آبادی،  احمدی و فی )شود  می

 سررمایة  (0333) گوشرال  و ناهاپیر   زمینره،  ایر   در. بیا  تعریهی جامع از سرمایة اجتماعی اسر  

 مانیسراز  و فرردی  روابرط  از ای شبکه داخل که اند گرفته نظر در و ارزشی منابع را مجموع اجتماعی

                                                           
1. Hackman & Oldham 
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 موجود هنجارهای مجموعة اجتماعی سرمایة دیگر، تعریهی در .گیرد می آ  نتأت از و اس  موجود

 هرای  هزینه و کاهش جامعه اعضای همکاری سط  ارتقای موجب که اجتماعی اس  های سیستم در

 سازما  اعضای میا  های مراوده اجتماعی سرمایة آنجا که از. شود می ها آ  میا  و ارتباطات تبادالت

 (.69-66، ص0932ی و درینی، ئرضا)شود  می محسو  ارزشمندی منبع سازمانی کند، می تسهیل را

2پوتنام ،0بوردیو به را اجتماعی سرمایة های تعریف اغلب،
 کره اخیرراً   دهنرد  مری  نسرب   کلم  و 

9فوکویاما
 کنرار  در امرا . ردخو می چتم به زیادی تتابه ها تعریف ای  اکثر در. افزود آنا  به باید نیز را 

 در اجتمراعی  کراربرد سررمایة   در اغلب که شود می متاهده نیز معناداری های تهاوت ها، شباه  ای 

 و دموکراسری  رفترار خرانوادگی،   اجتمراعی،  کنتررل  های اقتصرادی،  نظریه قبیل از مختلهی های جنبه

 از (0339-0333)پوتنرام  (. 033، ص0931زاده،  ربیعری و صراد   )اسر    مترهود  بیترتر  حکوم 

 اجتماعی های سرمایة تحقیقات عمدة وی در زمینة تأثیر. اس  اجتماعی سرمایة اصلی پردازا  نظریه

 اعتمراد،  مانند مهاهیم از ای مجموعه را سرمایة اجتماعی وی. اس  دموکراتی  و سیاسی نهادهای بر

 منافع و شود می جتماعا اعضای بهینة متارک  و ایجاد ارتباط موجب که داند می ها شبکه و هنجارها

 . کند می را تأمی  آنا  متترا گاهی و متقابل

ها به یادگیری، نوآوری را در سازما  تسهیل  سرمایة اجتماعی از طریا متعهدکرد  افراد و گروه

کنرد و برا خلرا نظرهرای      کند و انسجام درونی و تعقیب مستمر اهدا  متترا را تضرمی  مری   می

کند  آ  به محصوالت، به بهبود و پیترف  عملکرد سازما  کم  می جدید توسط کارکنا  و تبدیل

(Akbari & Baharestan, 2013, p.218 .) سررمایة  بره  دستیابی برای ابزاری را اجتماعی سرمایة کلم 

 سراختار  از جنبره  آ  از اسر   عبرارت  اجتمراعی  سررمایة  اسر   معتقد وی .گیرد انسانی در نظر می

 دسر   خرود  منافع و اهدا  به بتوانند تا گیرد می قرار اعضا اختیار در منابعی صورت  به که اجتماعی

سراختار   وی، دیردگاه  از .دانرد  مری  انسرانی  سررمایة  تقوی  موجب را اجتماعی سرمایة کلم ،. یابند

                                                           
1. Bourdieu 

2. Putnam  

3. Fukuyama  
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 نبرود  صرورت  در که اس  اهدافی به دستیابی موجب و اس  اجتماعی پدیدآورندة سرمایة اجتماعی

 (.23، ص0939تسلیمی و همکارا ، )شد  خواهند محقا باالتری هزینة با ای شوند نمی محقا یا آ ،

 بعرد  کره  اسر   کرده تقسیم ساختاری های شبکه و کیهی  بعد دو به را سرمایة اجتماعی لی الا

 اجتمراعی  و نهرادی  نروع  دو بره  خرود  نیز اس ، اعتماد برگرفته در را اعتماد و روابط متقابل کیهی ،

 از اعتماد اند اس ، عبارت شده گرفته نظر در بعد ای  گیری اندازه برای که اییمتغیره. شود می تقسیم

هرای   شربکه  مرذهبی،  مترارک   طلبری،  روحیره  و بختش مدنی، رهبری سیاسی، اجتماعی، متارک 

. (Lee Lock, 2005, p.99) مردنی  مترارک   در عردال   و هرا  دوسرتی  در تنروع  غیررسمی، اجتماعی

هرای سرنتی سرازما ، سررمایة اجتمراعی منحصرراً نتیجره روابرط          اراییبرخال  سرمایة انسانی و د

 ,Sabatini, 2005)کننرد   گرذاری مری   اجتماعی معناداری اس  که افراد در طول زما  بر آ  سررمایه 

p.560.)  اند قدر نظر گرفته سرمایة اجتماعی برای متمایز جنبة سه (0333)گوشال  و ناهاپی : 

 مناسرب، شرامل   سرازما   و ای شربکه  روابط ای، پیکربندی شبکه روابط شامل ساختاری جنبة. 0

 مراترب  سلسرله . اسر   اعضرا  ایر   سازماندهی ترکیب و گروه اعضای میا  پیوندهای الگوی

 عمردة بعرد   هرای  شراخص  جملره  از گرروه  یاعضرا  یرا  گرروه  همگنی میزا  و تراکم شبکه،

 .اند ساختاری

 و اسر   گیرری  انردازه  قابرل  کمترر  بعرد  ، ای متترا های اسطوره و زبا  شامل شناختی جنبة .2

 بره  شرناختی  سررمایة  .دانس  گروه اعضای ی  میا  در متترا های از ارزش را آ  توا  می

 هرای مترترا،   ارزش هنجارهرا،  کنرد، ماننرد   اشاره مری  سرمایة اجتماعی افزاری نرم ویژگی

 .شهری و جز آ  باورها، فرهنگ نگرش،

 .متترا هوی  و متقابل انتظارات و تعهدات اعتماد، شامل جنبة ارتباطی .9

 یکردیگر  برا  افراد که اس ، شخصی روابط کنندة نوعی توصیف سرمایة اجتماعی ای رابطه عنصر

 تراری   توسرعة  و شخصری  روابط نوعی واقع در عنصر ای  کنند، می برقرار دلیل سابقة تعامالتتا  به

 دوستی و احترام مانند رفتار گوناگو  های جنبه بر جنبه ای . کند می طریا توصیف ای  تعامالت را از

 ,Nahapiet & Ghoshal)آورد  وجرود مری   معاشرت بود ، پذیرش و اعتبار به قابل که کند، می تمرکز

1998; Bolino et al., 2002 .) قابلیر  . 0: هرای سررمایة اجتمراعی بره ایر  شررح اسر         ویژگری 
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 قابلیر  . 2مستقیم به فرد دیگری انتقال داده شرود؛   طور به تواند نمی سرمایة اجتماعی :پذیری انتقال

 ایر   از یابد،توسعه می شخصی و دیجیتالی های تماس طریا سرمایة اجتماعی از :پایی  پذیریکنترل

 پرذیری  انعطرا  . 9دارد؛  پرذیری را  کنتررل  کمتری  دیگر های سرمایه به نسب  سرمایة اجتماعی رو،

 آنتروپی. 6اس ؛  متکل ها سرمایه دیگر برای جایگزینی عنوا  به سرمایة اجتماعی کارگیری به: پایی 

 حهظ ایجاد و سرمایه برای نوع دو هر .دارد باالیی آنتروپی انسانی سرمایة مانند سرمایة اجتماعی :باال

        ؛(39ص ،0936 پرورعزت،  و انیخر امیر)گرذاری هسرتند    سررمایه  زیرادی  میرزا   مستلزم شا  ارزش

 هایبا شکل افزاییهم برای را بیتتری  ظرفی  سرمایة اجتماعی ها، سرمایه انواع از بی  :افزایی هم. 9

 (.1، ص0939بندی،  چاووشینی و نقش)دارد  سرمایه دیگر

 های پژوهش  چارچوب نظری و فرضیه

0ویکل 
 برر کرارآفرینی   کره  سررمایه  و برازار  هرای  مزی  مانند اقتصادی عوامل بر عالوه اس  معتقد 

 کرارآفرینی  برر پدیردة   توانرد  مری  نیرز  اجتمراعی  روابط مانند شبکة غیراقتصادی عوامل ارند،تأثیرگذ

اس  که باعرث   اجتماعی ای پدیده اجتماعی سرمایة (.Nahapiet & Ghoshal, 1998)باشد  تأثیرگذار

 سررمایة  برا  شرود افرراد   مری  پرذیری  مخاطره و نوآورانه رفتارهای تسهیل پروری، ایده خالقی ، بروز

 توسرعة  و تترکیل  رونرد  در تواند که می دارند دسترسی بیتتری اطالعات و منابع به باالتر تماعیاج

 از (.Castro, Galán & Bravo, 2014, p.96)تأثیرگذار باشند  جدید بازارهای به دستیابی و وکار کسب

 کارآفرینرانی  و (Muller, 2006, p.45)دارد  کارآفرینا  برای ای ویژه اهمی  اجتماعی سرمایة رو ای 

 واقع ها شبکه داخل در سودمندی های در وضعی  احتمال زیاد به دارند بیتتری اجتماعی سرمایة که

 و داده تتخیص را تجاری های فرص  مؤثر طور به که بتوانند دارد بیتتری احتمال بنابرای ، شوند، می

 (.60-62، ص0931زاده،  ربیعی و صاد )گیرند  بهره آ  از

کارگیری اقرداماتی   های محیطی و با به جتماعی از طریا شناسایی تهدیدات و فرص ارتباطات ا

ارتباطرات اجتمراعی   . شرود  کرد  عدم اطمینا  محیطی بره نروعی پیترگامی منجرر مری      برای خنثی
                                                           
1. Vicklan 
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 بره  تنهرا  نره  کرارگیری تعرامالت اجتمراعی    شرود و بره   همچنی  موجب تسرهیل انتقرال دانرش مری    

 به پاس  زما  و هزینه با کاهش نیز افراد خود رساند، بلکه می سود طاتارتبا ای  در کنندگا  متارک 

 بری   ارتبراط  وجرود  دهندة نتا  اخیر تحقیقات .یابند می دس  مزایایی به محیطی تهدیدات و نیازها

توسعة  و نوآوری تقوی  در ها شبکه نقش .اس  و کارآفرینی خودتجدیدی نوآوری، به ه،شبک اندازة

 حمایر   نظریره  ایر   از تحقیقات های یافته اس  و اخیر های سال ضوع مطالعاتمو ،جدید نظرهای

(. 0939نرژاد و همکرارا ،    ؛ پیرا 0930زاده و همکارا ،  ؛ محرم0939تسلیمی و همکارا ، )کند  می

در تحقیقی دیگر، تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی را در توریسم تأییرد  ( 2100)زائو و همکارا  

وکرار و   مایة اجتماعی ساختاری رابطة مستقیمی با قابلی  اشرخاص بررای ایجراد کسرب    سر. کردند

 ,Zhao, Ritchie & Echtner, 2011)وکار توریستی داش   اندازی کسب  سودآوری شخصی برای راه

p.1570  .)  در تحقیرا خرود رابطرة سررمایة اجتمراعی و کرارآفرینی در       ( 2109) کافچره و حسرینی

های  ها نتا  داد در همة شرک  نتایج تحلیل تحقیا آ . ه را بررسی کردندکتورهای در حال توسع

صنعتی ای  استا  رابطرة مسرتقیمی بری  همرة ابعراد سررمایة اجتمراعی و کرارآفرینی وجرود دارد          

(Kafcheh & Hosseini, 2015, p.79 .)توا  بره شررح زیرر     بر ای  اساس، فرضیة اول پژوهش را می

  :تدوی  کرد

 .سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثب  و معنادار دارد :فرضيةاول

در تحقیقی بیا  کردند فرد کرارآفری  در سرازما ، نماینردة    ( 2113)آتسوشی اشیما و همکارا  

سرمایة انسانی بااستعداد و مهارت خاص اس  که برای آ  سازما  یا مؤسسه ارزش قابل تروجهی  

یابرد، ایر  فراینرد     ود فرد به سازما ، به سرمایة سازمانی تغییر شکل میدارد و در اکثر موارد، با ور

بخترد و باعرث افتخرار و انگیرزش کارکنرا        پویای تغییر شکل سرمایه، ارزش سازما  را ترقی می

دلیل تقویر  شرهافی ،    از دیدگاه آنا ، وجود سرمایة اجتماعی باال به. شود شاغل در آ  سازما  می

در تحقیرا  . شرود  کاهش تنش باعث دلگرمی و عالقه کارکنا  بره سرازما  مری   اعتماد، روراستی و 

می  أهرای تر   ثیر سرمایة اجتماعی بر انگیزش شرغلی در کارکنرا  پیراپزشرکی بیمارسرتا     أت دیگری

 اجتمراعی و ابعراد آ    ةد سررمای نترا  دا  هرا   هیج آزمرو  فرضری  نترا . بررسری شرد   اجتماعی تهررا  

گرذارد   میثیر أطور مثب  بر انگیزش شغلی کارکنا  ت به( ای ساختاری، شناختی و رابطه های هسرمای)

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/673578
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/673578
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/673578
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تأثیر سرمایة اجتمراعی برر   »در تحقیقی با عنوا  ( 2106)الهی و همکارا  (. 93، ص0939فروغی، )

دریافتند که رابطة مسرتقیمی بری    « زوی فروشی استا  ق انگیزش و وفاداری متتریا  در بازار خرده

ای بری  سررمایة    ای و وفاداری متتریا  وجود دارد، اما چنری  رابطره   های ساختاری و رابطه سرمایه

همچنی ، نتایج تحقیا آنرا  نترا  داد انگیرزش مترتری     . داردنشناختی و وفاداری متتریا  وجود 

پژوهش چرا  و رانرت   (. Elahi et al., 2014, p.1048)گذارد  تأثیر معناداری بر وفاداری متتری می

ترر برر نحروة     وجود رابطة گسترده. نتا  داد سرمایة اجتماعی با شادمانی رابطة مثب  دارد( 2116)

وسریله سرالم  روانری افرراد      گذارد و بردی   های اجتماعی خویش تأثیر می ادراا افراد از موقعی 

هرای   کررد  حمایر    سرمایة اجتماعی با فراهم. هدد شامل شادمانی و رضای  از زندگی را ارتقا می

بر ایر   (. 0932قمری، )عاطهی و روانی نقش مؤثری در ارتقای انگیزش و سالم  روا  افراد دارد 

 :شود اساس، فرضیة دوم پژوهش را به شرح زیر بیا  می

 .سرمایة اجتماعی بر انگیزش کارکنا  تأثیر مثب  و معنادار دارد :فرضيةدوم

 در تأثیرگرذار  انرد یکری از عوامرل    در تحقیرا خرود تأکیرد کررده    ( 0931)و همکرارا   آراستی 

بخش  در کارآفرینا  های انگیزه داد نتا  کیهی تحقیقی نتایج. اس  کارآفرینا  های انگیزه کارآفرینی،

هرا، کمر  بره جامعره، اثبرات       اند از کسب درآمد، ایجاد اشتغال، استهاده از فرصر   صنع  عبارت

 معنرادار  تهراوت  وجود کمی تحقیا نتایج ، همچنی. ها، رضای  درونی، و کسب استقالل شایستگی

انگیزة اثبات شایستگی و کسب درآمرد را تأییرد    دو در صنع  بخش در کارآفری  مردا  و زنا  بی 

. های کارکنا  به انگیزش آنا  نسب  داده شده اسر   در متو  سازما  و مدیری ، منتأ فعالی . کرد

وقتی نیازهای کارکنرا   . شود در مههومی کلی در دو واژة تمایل و توا  کارکنا  خالصه میانگیزش 

شود، از سازما  راضی شده و به تعبیر هربرت سرایمو ، حروزة پرذیرش     درو  سازما  برآورده می

ها و وظایف کراری از جملره    داد  فعالی  عبارتی دیگر، تمایل آ  به انجام به. یابد ها گسترش می آ 

بررای حرل   . افرادی که سط  باالیی از انگیرزة پیتررف  را دارنرد   . یابد ارآفرینی سازمانی ارتقا میک
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در پرژوهش خرود نترا  دادنرد      0شرا  کرالی   . متکالت و رسید  به موفقی  بسیار کوشا هسرتند 

پذیری، تحمل ابهام، مرکز کنترل درونی، خودکارآمدی و  هایی مانند نیاز به پیترف ، مخاطره ویژگی

شرکوه و همکرارا ،    گرل )کرارآفرینی هسرتند    تری  عوامل برای داشت  انگیزة گزینی جزء مهم هد 

 :توا  به شرح زیر بیا  کرد بر ای  اساس، فرضیة سوم پژوهش را می(. 016، ص0933

 .انگیزش کارکنا  بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثب  و معنادار دارد :فرضيةسوم

ابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی مطالعره شرده اسر  و    های کنونی ر در اکثر پژوهش

با وجود تأثیر سرمایة اجتماعی بر انگیزش کارکنا ، کمتر پژوهتی به مطالعة همزما  ای  سه متغیر 

عبارت دیگر، ای  فکرر   به. و نقش میانجی انگیزش کارکنا  بر رابطة بی  ای  دو متغیر پرداخته اس 

گیزش کارکنا  بر رابطة بی  سررمایة اجتمراعی و کرارآفرینی سرازمانی ترأثیر      رسد که ان به ذه  می

بدی  معنا که وجود انگیزش شغلی رابطة بی  سرمایة اجتماعی و کرارآفرینی سرازمانی را   . گذارد می

بر . کند و زمینة بیتتر کارآفرینی سازمانی را از طریا سرمایة اجتماعی فراهم خواهد کرد تتدید می

 : توا  به شرح زیر بیا  کرد فرضیة چهارم پژوهش را میای  اساس، 

انگیزش کارکنا  در ارتباط بی  سرمایة اجتمراعی و کرارآفرینی سرازمانی نقرش      :فرضيةچهارم

 .میانجی دارد

کار گرفته شرده   به( 0333)در ای  تحقیا برای بررسی سرمایة اجتماعی مدل ناپاهی  و گوشال 

. ای بررسی کررده اسر    را در سه بعد ساختاری، شناختی و رابطهای  مدل سرمایة اجتماعی . اس 

کارآفرینی سرازمانی برا پرنج مؤلهرة     ( 2111)کارآفرینی سازمانی بر اساس مطالعة هاگت و مورگا  

منظرور بررسری    بره . طلبی و رقاب  تهاجمی بررسی شد پذیری، استقالل نوآوری، پیتگامی، مخاطره

در نظر گرفته شرد کره انگیرزش شرغلی     ( 0331)اکم  و اولدهام تحقیا نیز دیدگاه ه میانجیمتغیر 

کارکنا  را در پنج بعد تنوع مهارت، هوی  شغل، اهمی  شغل، استقالل و بازخورد شرغل مطالعره   

 . ترسیم شده اس  0مدل مههومی پژوهش در قالب شکل . کند می

                                                           
1. Shane Kalin 
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 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 تحقیق  روش

هد  کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطالعات توصیهی و از نوع همبسرتگی   ای  تحقیا، از نظر

سرازی   برا توجره بره اینکره مردل     . سازی معادالت ساختاری اسر   طور متخص مبتنی بر مدل و به

هایی دربرارة روابرط بری  متغیرهرای      معادالت ساختاری رویکردی آماری جامع برای آزمو  فرضیه

هرای   توا  قابرل قبرول برود  مردل     اس ، از طریا ای  رویکرد می شده و متغیرهای مکنو  متاهده

سرازی معرادالت سراختاری     بنابرای ، در ای  مطالعه نیز مدل. نظری را در جوامع خاص آزمو  کرد

جامعة آماری تحقیرا شرامل همرة    . کار گرفته شد به  ها برای تبیی  روابط مورد نظر و آزمو  فرضیه

حجم نمونه برر اسراس   . اس  نهر 661به تعداد  تهرا شهر  09 ةطقشعب بان  پارسیا  من کارکنا 

ای، نمونرة   گیرری تصرادفی طبقره    کارگیری روش نمونه نهر برآورد شد که با به 201جدول مورگا  

مورد نظر از معاونا  ارزی، ریالی، رؤسای شعب، مسئول دوایر صندو  و ارزی و مسئوال  باجه از 

هرا بره دو روش    گردآوری داده. کل جامعة آماری انتخا  شدند تمامی شعب به نسب  هر شعبه به
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و روش میردانی  ( منظور تدوی  مسئلة مورد بررسی، مبانی نظرری و پیترینة تحقیرا    به)ای  کتابخانه

در ای  تحقیرا  . انجام گرفته اس ( کارگیری پرستنامه برای تحلیل آماری گردآوری اطالعات با به)

  پرسترنامة . کرار گرفتره شرد    تنامة استاندارد با طیف لیکررت بره  برای گردآوری اطالعات سه پرس

پرسرش در سره بعرد سراختاری، شرناختی و       01برا  ( 0333)سرمایة اجتماعی ناپاهیر  و گوشرال   

پرسرش در پرنج بعرد     01برا  ( 2111)ای، پرستنامة کرارآفرینی سرازمانی هراگت و مورگرا       رابطه

و رقاب  تهراجمی و پرسترنامة انگیرزش شرغلی      طلبی پذیری، استقالل نوآوری، پیتگامی، مخاطره

پرسش و در قالب پنج بعد تنوع مهرارت، هویر  شرغل، اهمیر       09، با (0331)هاکم  و اولدهام 

 .شغل، استقالل و بازخورد شغل

کار گرفته شده اس ، روایی  ها استاندارد بوده و در بسیاری از تحقیقات به اگرچه ای  پرستنامه

منظرور   بره . با نظرهای تخصصی استادا  و برخی خبرگا  موضوعی تأیید شدها  محتوایی پرستنامه

هرای   وتحلیرل داده  بررای تجزیره  . ها نیز ضریب آلهای کرونباخ محاسبه شرد  تعیی  پایایی پرستنامه

هرای   های آمراری متناسرب برا متغیرهرا و فرضریه      آزمو   Lisrelو SPSS آماری هایافزار تحقیا نرم

 .کار گرفته شد تحقیا به
 میانگین، انحراف معیار، آلفای کرونباخ و همبستگی متغیرها. 1جدول 

آلفايکرونباخانحرافمعيارميانگينناممتغير

 333/1 63/1 1/9 سرمایة اجتماعی

 390/1 39/1 9/9 کارآفرینی سازمانی

 133/1 36/1 1/9 انگیزش شغلی

 ها یافته

و جدول  9و  2های  شکل. ساختاری اجرا شد سازی معادالت های پژوهش مدل برای آزمو  فرضیه

شرکل  . دهند سازی معادالت ساختاری نتا  می های پژوهش را به روش مدل نتایج آزمو  فرضیه 2

 . دهندة مدل در حال  معناداری اس  نتا  9دهندة مدل در حال  استاندارد و شکل  نتا  2
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 مدل ساختاری در حالت استاندارد. 2شکل 

 

 
 

 دل ساختاری در حالت ضرایب معناداریم. 3شکل 



45                                                                     1315، بهار 1 ةشمار، 3 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

افرزار   شرده نررم    آوری های جمرع  ها با داده در مرحلة بعد برای بررسی برازش متغیرها و ابعاد آ 

نسرب   . نترا  داده شرده اسر     2های برازش در جدول شاخص. کار گرفته شد به 9/3لیزرل نسخة 

ای ، هر چه مقدار آ  کمتر باشد، حاکی از بنابر. دهد ها را نتا  می دو اختال  میا  مدل و داده کای

کواریرانت حاصرل از    -کواریانت نمونه و ماتریت واریرانت  -اختال  کمتر بی  ماتریت واریانت

گیرد، از تقسیم ای  شاخص برر   برای اینکه ای  شاخص تح  تأثیر تعداد نمونه قرار می. مدل اس 

هرای   از شراخص ( RMSEA)های مدل شاخص میانگی  مجذور خطا. شود درجة آزادی استهاده می

شرود و هرر چره کمترر      ای  شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته مری . مهم در برازش مدل اس 

هرا و   ای از مقدار نسبی واریانت دهندة اندازه نتا ( GFI)شاخص نیکویی برازش . باشد، بهتر اس 

( AGFI)شاخص . ر اس شود و هر چه بیتتر باشد، بهت ها اس  که توسط مدل تعیی  می کواریانت

شراخص هنجارشردة   . هما  نیکویی برازش اس  که با درنظرگرفت  درجة آزادی تعدیل شده اس 

 . های برازش مدل اس  که مقادیر باالی آ  بهتر اس  یکی دیگر از شاخص( NFI)برازندگی 
 

 میزان برازش کلی مدل تحقیق. 2جدول 

مقدارقابلقبولشدهمقدارحاصلنامپارامتر

 9کمتر از  660/0 نسب  کای اسکوئر به درجة آزادی

 13/1کمتر از  166/1 (RMSEA)میانگی  مجذور تقریبی خطا   ریته

 3/1باالتر از  39/1 (NNFI)شاخص برازش هنجارنتده 

 3/1باالتر از  36/1 (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 3/1باالتر از  31/1 (IFI)شاخص برازش افزایتی 

 3/1باالتر از  39/1 (GFI)ی شاخص برازندگ

 3/1باالتر از  30/1 (AGFI)شاخص برازندگی تعدیل یافته 

شرده بررای    دهنردة بررازش مردل درنظرگرفتره     ها با حد قابل قبول، نترا   مقایسة مقدار شاخص

تحلیرل  . شرود  ها آزمرو  مری   اکنو  با تحلیل مسیر، فرضیه. شده اس  آوری های جمع متغیرها با داده

دو خروجری مهرم   . دهد طور همزما  نتا  می اس  که روابط بی  متغیرهای تحقیا را به مسیر فنی
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در حالر   . افزار، مدل در حال  تخمی  استاندارد و مردل در حالر  ضررایب معنراداری اسر       نرم

تخمی  استاندارد میزا  تبیی  استاندارد و میزا  تبیی  واریانت هر متغیر توسط متغیرهای وابسته بره  

. شود شود و در خروجی ضرایب معناداری، معناداربود  روابط متغیرها متخص می ص میآ  متخ

شرده   باید، مقدار واریانت تبیری   -36/0یا کمتر از  36/0بیش از ( مقادیر تی)اگر ضرایب معناداری 

 . معنادار اس 

ازمانی شود، میزا  تأثیر سرمایة اجتماعی بر کرارآفرینی سر   متاهده می 2طور که در شکل  هما 

، و میزا  تأثیر سرمایة 91/1، میزا  تأثیر کارآفرینی سازمانی بر انگیزش کارکنا  برابر با 96/1برابر با 

معنراداری ضررایب همبسرتگی     9شرکل  . دس  آمرد  به 96/1اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی معادل 

در ایر  خروجری    آمده دس  اگر مقادیر تی به. دهد را نتا  می 2شده در مدل شکل  روابط متخص

باشد، ضرایب مسیر معنادارند، در غیر ایر  صرورت ضررایب     -36/0یا کوچکتر از  36/0بزرگتر از 

با توجه به میرزا  اثرر متغیرهرا برر یکردیگر و برا درنظرگررفت         . مسیر از نظر آماری معنادار نیس 

 .ها را رد یا تأیید کرد توا  فرضیه ضرایب معناداری ای  روابط، می

دهندة اثر مثب  و معنادار سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و اثرر مثبر  و    تا ن 9جدول 

معنادار کارآفرینی سازمانی بر انگیزش کارکنا  و همچنی  اثر مثب  و معنادار سرمایة اجتمراعی برر   

 . شود های اول، دوم و سوم تحقیا تأیید می بنابرای ، فرضیه. انگیزش کارکنا  اس 
 

 های تحقیق یج آزمون فرضیهنتا. 3جدول 

نتيجهضریبتأثيرمقادیرتیفرضيه

 تأیید 96/1 20/9 سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

 تأیید 63/1 29/2 سرمایة اجتماعی و انگیزش کارکنا 

 تأیید 91/1 39/9 انگیزش کارکنا  و کارآفرینی سازمانی

 تایید 23/1 .و کارآفرینی سازمانی میانجی اس  انگیزش کارکنا  در ارتباط بی  سرمایة اجتماعی

طرور   دهد سرمایة اجتماعی عالوه بر تأثیر مستقیم، به از سوی دیگر، نتایج تحلیل مسیر نتا  می

گرذارد کره ایر  ترأثیر معرادل       غیرمستقیم و از طریا انگیزش کارکنا  بر کارآفرینی سازمانی اثر می



45                                                                     1315، بهار 1 ةشمار، 3 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

تروا  نتیجره گرفر  متغیرر انگیرزش       بنرابرای ، مری  . اس ( 96/1)و کمتر از تأثیر مستقیم آ   23/1

بدی  ترتیرب،  . گذارد جزئی بر رابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی می  کارکنا  اثر میانجی

 .شود فرضیة چهارم تحقیا نیز تأیید می

 بحث و نتیجه

انگیرزش شرغلی    یمیرانج در تحقیا حاضر تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سرازمانی برا نقرش    

نتایج تحقیا نتا  داد متغیر سرمایة اجتمراعی برر کرارآفرینی سرازمانی ترأثیر      . کارکنا  بررسی شد

ای و  ای، روابرط شربکه   بر اساس ایر  نتیجره، افرزایش پیونردهای شربکه     . گذارد مثب  و معنادار می

درت و جسرارت  مترترا، قر   هویر   و متقابل انتظارات و تعهدات ها، اعتماد، ارتقای همگنی گروه

هرای   هرا و نیر    ای  سط  از روابط و اعتماد به توانمنردی . بختد بیتتری را به اعضای سازما  می

کند و با خلرا دانرش جدیرد توسرط همکرارا        ها را فراهم می یکدیگر، زمینة تبادل دانش و تجربه

مراه داشته باشرد  ه گونه را نیز به  تواند نوعی رقاب  همکاری ای  شرایط حتی می. همراه خواهد شد

هرای   ای  نتیجه برا یافتره  . شود که بر اساس امتو  نظری موجود، کلید اصلی کارآفرینی محسو  می

، (2109)، کافچره و حسرینی   (0933)زاده و همکارا   ، محرم(0939)تحقیقات تسلیمی و همکارا  

 . ردهمخوانی دا( 2116)و میلر ( 2100)، زائو و همکارا  (2106)کاسترو و همکارا  

بر اساس یافتة دیگر تحقیا متخص شد سرمایة اجتماعی برر انگیرزش شرغلی کارکنرا  ترأثیر      

بر اساس ای  یافته، وجود سرط  براالیی از سررمایة اجتمراعی موجبرات      . گذارد مثب  و معنادار می

 نگررش،  ها، ارزش عبارتی دیگر، وجود هنجارها، به. کند ارتقای انگیزش شغلی کارکنا  را فراهم می

تواند احساس هوی  و اهمی   توجه، می دلیل قدم  و تاری  قابل باورها، فرهنگ و زبا  متترا به

همچنی ، وجود شبکة گستردة روابط نیرز امکرا  برازخورد شرغلی     . شغلی را در کارکنا  ایجاد کند

و  (0939)های تحقیقرات فروغری    ای  نتیجه با یافته. وسیع کارکنا  از یکدیگر را میسر خواهد کرد

همچنری ، مترخص شرد انگیرزش شرغلی کارکنرا  برر        . همخروانی دارد ( 2109)الهی و همکارا  

داد  یرا   های رفتاری، عل  انجام بر اساس نظریه. گذارد کارآفرینی سازمانی تأثیر مثب  و معنادار می

افتره،  بر اساس ایر  ی . نداد  عملی را باید در انگیزش یعنی تمایل و توا  کارکنا  بررسی کرد انجام
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وجود عوامل اهمی ، هوی  و تنوع زمینه ارتقای توا  و وجود دو عامل استقالل و بازخورد شغلی 

بر ایر  اسراس، وجرود عامرل انگیرزش      . کند طور خاص زمینة تمایل بیتتر کارکنا  را فراهم می به

تحقیقرات   هرای  ایر  نتیجره برا یافتره    . تواند کارکنا  را به کارآفرینی بیتتر سازمانی ترغیب کند می

در نهای ، بر اساس نترایج  . همخوانی دارد( 2106)و الهی و همکارا  ( 0931)آراستی و همکارا  

عنوا  متغیر میانجی در ارتباط بی  سررمایة اجتمراعی و کرارآفرینی    فرضیة آخر، انگیزش کارکنا  به

مایة اجتمراعی برر   تواند تأثیر سر وجود انگیزش شغلی می ،عبارت دیگر به. سازمانی تأثیرگذار اس 

 . کند قوی کارآفرینی سازمانی را ت

 هاپیشنهاد

با توجه به نتایج تحقیا و تأثیر مثب  و معنادار متغیرهای سرمایة اجتماعی و انگیزش بر کرارآفرینی  

 :شود سازمانی پیتنهادهای زیر مطرح می

 :تقوی  سرمایة اجتماعی در محیط کار از طریا( الف

عتماد در محیط کرار و القرای حرت مسرئولی  و اعتمراد از طرر        ایجاد جو اطمینا  و ا -

 .مدیری  به کارکنا 

هرای سرازمانی از سروی مردیرا  و      پایبندی به اصول اخالقری در عملکردهرا و تصرمیم    -

 .کارکنا 

 .های تیمی و گروهی و متارک  افراد تقوی  فعالی  -

 .میهای استخدا های ارتباطی افراد در رویه توجه به توانایی -

 .های سرمایة اجتماعی در نظام ارزیابی عملکرد استهاده از شاخص -

 :تقوی  روحیة کارآفرینی از طریا(  

کارگیری فنو  افرزایش خالقیر  و نروآوری ماننرد تحررا مغرزی، ارتبراط اجبراری،          به -

 .برانگیز های ایده  پرسش

 .کارکنا  پذیری منطقی و معقول برای کارآفرینی بی   ایجاد فرهنگ مخاطره -

 .کارگیری و استخدام افراد خال  در سازما  به -
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کررد  شررایط مناسربی کره      بهبود انگیزش از طریا استقبال و تتویا نظرهای نو و فراهم -

 .کارکنا  بدو  نگرانی و ترس نظرهای جدید خود را مطرح کنند

  :تقوی  انگیزش شغلی کارکنا  از طریا( ج

 . رة عرضة خدمات بان  در همة سطوح شغلیارتقای شناخ  افراد در زنجی -

 . های شغلی کارکنا ، و تدوی  و اجرای صحی  مسیر شغلی آنا  توسعة مهارت -

 . شناختی کارکنا  بان  توسعة توانمندی شغلی و روا  -
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